Website & Game Application Translation
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Website Translation - From English to Tamil
Add Mobile Number
Add Phone Number
Add Toll Free Number
Add a Business
Add a Social Profile
Add a category
Add at least one category
Are you sure you want to remove this
business from your bookmarks?
Are you sure you want to remove this
business from your claimed pages?
By activating your account, your profile
and username will be publicly viewable,
and you may add, review, edit and claim
businesses. You may deactivate your
account here if you wish.
Choose a category
Choose a country
Choose a country to search within:
Choose a letter to filter by:
Choose a region/city
Choose a sub-category
Choose an ISIC category
Cinemas & Theatres
Click here for more information
How to
Find business information and reviews,
local to you or around the globe.

ததொலலப்பிரதி ண்லை சேர்
லைப்சபேி ண்லை சேர்
ததொலல சபேி ண்லை சேர்
ைட்டைமில்லொ இலவே ண்லை சேர்
ஏர் வர்த்தைத்லத சேர்
ஏர் ேபை சதொற்றப்படிவத்லத சேர்
ஏர் பிரிலவ சேர்
குறந்த பட்ேம் ஏர் பிரிலவ சேர்

இந்த வர்த்தைத்லத உங்ைள் புத்தைக்குறியிலிருந்து நீக்ை நீங்ைள் உறுதியொை உள்ள ீர்ைளொ ?

இந்த வர்த்தைத்லத உங்ைளுக்கு பொத்தியப்பட்ட பக்ைங்ைளிலிருந்து நீக்ை நீங்ைள் உறுதியொை
உள்ள ீர்ைளொ ?

இக்ைைக்லை தேயல் படுத்துவதன் பலம், உங்ைள் சதொற்றப்படிவம் மக்ைள் பொர்லவக்கு வரலொம்,
சமலும் நீங்ைள் வர்த்தைங்ைலள கூட்டலொம், பரிேீலலை தேய்யலொம், ததொகுத்து அலமக்ைலொம்,

மற்றும் வர்த்தை பொத்தியம் தைொண்டொடலொம். நீங்ைள் விரும்பிைொல், இங்சை உங்ைள் ைைக்லை
தேயலிழக்ைச்தேய்யலொம்.

எரு பிரிலவத்சதர்ந்ததடு
ஏரு நொட்லட சதர்ந்ததடு
உள் சதடலுக்கு எர் நொட்லட சதர்ந்ததடு
வடி ைட்ட ஏர் ளத்லத சதர்ந்ததடு
ஏர் பிரொந்தியம் / நைரம் சதர்ந்ததடு
ஏர் உப பிரிலவ சதர்ந்ததடு

ஏர்  ஸ்  ஷீ பிரிலவ சதர்ந்ததடு
திலரப்படங்ைளும் அரங்ைங்ைளும்
சமலும் தைவல் தபற இங்சை அளத்து
ப்படி
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Global Business Directory
உள்ளூர் அல்லது பூசைொளத்லத சுற்றிய வர்த்தை தைவல், பரிேீ லலைைள் தபறு
Needs permission to use your GPS.
உலை வர்த்தை சைொப்பைம்
Please enable it or enter a location.
உங்ைள் பூசைொள நிலலப்பொட்டலமப்பு (ஜீப
ீ ஸ்) உபசயொைத்திற்கு அனுமதி
Describe this business
சைொறுைிறது. தயவு தேய்து தேயல்படுத்து அல்லது இருப்பிடத்லத பூர்த்தி தேய்.
Don't have an account?
இந்த ததொழில் வர்த்தைத்லத விவரி
Download the App
ைைக்ைில்லலயொ ?
Email Address (global search)
பயன்பொட்லட (அப்லிசைஶன்) பதிவிறக்ைம் தேய்
End of Reviews.
மின் அஞ்ேல் (உலைளொவிய சதடல்)
End of bookmarks.
பரிேீலலைைளின் படிவு
End of claims.
புத்தக்க்குறிைளின் படிவு
End of results.
பொத்தியங்ைளின் படிவு
Enter any additional information, up to 10 fields.
விலளவுைளின் படிவு
Enter your email and password below
அதிை பட்ே விவரங்ைள் 10 இலக்குைள் வலர பூர்த்தி தேய்
Fill in at least one field per contact
உங்ைள் மின் அஞ்ேலலபம் இரைேிய இலக்ைத்லதபம் பூர்த்தி தேய்
Hours of operation
எரு ததொடர்புக்கு குலறந்தது ஏர் இலக்லையொவது பூர்த்தி தேய்
How complete the business entry is.
தேயல்பொட்டு சநரம்
How long since the business has been
வர்த்தை நுலழவு ந்த அளவிற்கு பளலமயொைது
Updated or reviewed.
வர்த்தைம் ப்தபொளது சமம்படுத்தப்பட்டது
Like our app?
அல்லது பரிேீலிக்ைப்பட்டது
Link to any social media profiles
ங்ைள் பயன்பொடு (அப்லிசைஶன்) பிடித்திருக்ைிறதொ ?
Most Populated Cities
தொவது ேபை ஊடை சதொற்றப்படிவத்துடன் இலை
No photos uploaded.
ஜைத்ததொலை மிகுந்த நைரங்ைள்
Or log in with...
புலைப்படங்ைள் பதிசவற்றப்படவில்லல
Phone & Fax Numbers
அல்லது ....உடன் புகு பதிவு தேய்
Please choose a country.
ததொலலப்சபேி மற்றும் ததொலலப்பிரதி ண்ைள்
தயவு தேய்து ஏர் நொட்லட சதர்ந்ததடு
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{0} of {1} levels completed
Kids Play & Learn
Colors
Complete the Sequence
Connect Related Images

स्माप्त की हुई मन्जिऱं {1} मे {0}

Counting & Numbers
Jigsaw Puzzles
Math Add & Subtract
Roman Numerals
Shapes
Sounds
Tell the Time
One Color
Two Colors
Three Colors
Four Colors
Six Colors
Nine Colors
Complete the Sequence 1
Complete the Sequence 2
Complete the Sequence 3
Complete the Sequence 4
Complete the Sequence 5
Complete the Sequence 6

लगनती और संख्या

Kids Play & Learn (ककड्स प्ऱेय & ल्र्न) (बच्चों के खेऱने और सीख्नेकेलऱये)
वर्ण
अनुक्रम सम्ऩूर्ण करो
संबंलधत छवव िोडो

न्िग्सा ऩहे ऱी
िोड़ और घटा
रोमीय आंक
आकार
आवाज़
समय बताओ
एक रं ग
दो रं ग
तीन रं ग
ोार रं ग
छे रं ग
नँ रं ग
अनुक्रम-1 सम्ऩूर्ण करो
अनुक्रम-2 सम्ऩूर्ण करो
अनुक्रम-3 सम्ऩूर्ण करो
अनुक्रम-4 सम्ऩूर्ण करो
अनुक्रम-5 सम्ऩूर्ण करो
अनुक्रम-6 सम्ऩूर्ण करो
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Complete the Sequence 7
Complete the Sequence 8
Complete the Sequence 9
Counting 1
Counting 2
Goes Together 1
Goes Together 2
Goes Together 3
Disney 2x2
Disney 3x3
Disney 4x4
Disney 5x5
Disney 2x2 (easy)
Disney 3x3 (easy)
Disney 4x4 (easy)
Disney 5x5 (easy)
Wildlife 2x2
Wildlife 3x3
Wildlife 4x4
Wildlife 5x5
Wildlife 2x2 (easy)
Wildlife 3x3 (easy)
Wildlife 4x4 (easy)
Wildlife 5x5 (easy)
Addition 1
Addition 2
Addition 3
Addition & Subtraction 1
Addition & Subtraction 2

अनुक्रम-7 सम्ऩूर्ण करो
अनुक्रम-8 सम्ऩूर्ण करो
अनुक्रम-9 सम्ऩूर्ण करो
लगनती-1
लगनती-2
एक साथ िानेवऱा 1
एक साथ िानेवऱा 2
एक साथ िानेवऱा 3
कदस्नी 2 x 2
कदस्नी 3 x 3
कदस्नी 4 x 4
कदस्नी 5 x 5
कदस्नी 2 x 2 (आसान)
कदस्नी 3 x 3 (आसान)
कदस्नी 4 x 4 (आसान)
कदस्नी 5 x 5 (आसान)
वजय िीव 2 x 2
वजय िीव 3 x 3
वजय िीव 4 x 4
वजय िीव 5 x 5
वजय िीव 2 x 2 (आसान)
वजय िीव 3 x 3 (आसान)
वजय िीव 4 x 4 (आसान)
वजय िीव 5 x 5 (आसान)
ऩररवधणन 1
ऩररवधणन 2
ऩररवधणन 3
ऩररवधणन और घटाव 1
ऩररवधणन और घटाव 2
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Subtraction 1
Subtraction 2
Subtraction 3
Counting & Numbers 1
Counting & Numbers 2
Numbers 1
Numbers 2
Opposites 1
Opposites 2
Opposites 3
Opposites 4
Roman Numerals 1
Roman Numerals 2
Roman Numerals 3
Roman Numerals 4
Roman Numerals 5
Shapes
Shapes & Colors 1
Shapes & Colors 2
Animals 1
Animals 2
Musical Instruments
Objects
Vehicles

घटाव 1
घटाव 2
घटाव 3
लगनती और संख्या 1
लगनती और संख्या 2
संख्या 1
संख्या 2
सजमुख 1
सजमुख 2
सजमुख 3
सजमुख 4
रोमीय आंक 1
रोमीय आंक 2
रोमीय आंक 3
रोमीय आंक 4
रोमीय आंक 5
आकार
आकार और रं ग 1
आकार और रं ग 2
प्रार्ी 1
प्रार्ी 2
वाद्य यंत्र
वस्तु
वाहन
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